
 

Postadresse: 
Kristiansand kommune 
Mottaksskolen 
Postboks 417 Lund 
4604 Kristiansand 

Besøksadresse: 
Mottaksskolen 
Kongsgård Alle 20 
4631 Kristiansand 
 

E-postadresse: 
post.mottaksskolen@kristiansand.kommune
.no 

  http://www.kristiansand.kommune.no/ 
 Telefon: 38107890 Foretaksregisteret  
  NO963296746 

 

Oppvekst 
Mottaksskolen 
 
Revidert 3/1-19 pj 

Rutiner ved pågående dødelig vold 
 
Forebygging: 
 
1. Vær oppmerksom og lydhør for eventuelle tegn på at en handling kan skje. 
   Internett, Facebook, andre sosiale medier 
   Samtaler mellom elever 
   Rykter 
   Uttalte trusler om vold, som er rettet mot skolen –  ansatte – elever. 
   Klesdrakt og symboler som viser sympatier/antipatier med grupper 

 
2. Meld ledelsen om urovekkende signaler. 
3. Ha årlig gjennomgang av rutinen – og table-top øvelse hvert andre år 

 
 

 
Dersom en skyte- /voldsepisode er i emning eller oppstår: 
 

1. Meld ledelsen, ring eventuelt selv 112, politiets alarmtelefon.  
Hold linjen slik at politiet kan spørre om informasjon. 
 
Oppgi 

a. Jeg ringer fra Mottaksskolen i Kristiansand, jeg er «lærer», mitt navn er… 
b. Dette har hendt… 
c. Våpen som brukes (rifle/pistol/kniv/øks)… 
d. Gjerningspersonene roper/sier… 
e. Disse er involvert/truet: Elever-lærere-…(antall?) 
f. Kjenner du gjerningspersonen(e), - beskriv dem kort. Gi antall. 
g. Eventuelle drepte eller skadde 
h. Dette skjer NÅ: Hvor gjerningsperson og de truede beveger seg/gjør. 

 
2. Sikre elever og deg selv 

a. Vurder evakuering. NB: Elevene skal rømme/gjemme seg – ikke samles 
b. Pass på å ikke komme i skuddlinje/bli utsatt for snikskyting på avstand 
c. Evakuer til sted som ligger skjermet fra skolen 
d. Er det ikke mulig å evakuere rommet, lås dører, få elevene til å legge seg 

flatt på golvet og sett mobiltelefon på lydløs 
e. Hold et våkent øre/øye for det som skjer, vurder fortløpende om det finnes 

muligheter for sikker evakuering 
 

3. Hold kontroll på elevene. Vurder mulig advarsel til andre. 
Tilbakemeld det du vet om hvem som har evakuert og hvor, til ledelsen. 
 

4. Leder (eller nærmeste) informerer politiet ved ankomst. 
 

5. BEHOLD ROEN.        
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